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Madagaskar
Stand van zaken
Beste lezers,
Terwijl het hier winter is, is het op Madagaskar zomer. Veel verschil dus, alleen ook wel
enige gelijkenis: Nederland en Madagaskar werden beiden in januari getroffen door
stormen.

De school is weer gestart na de kerstvakantie
Ondanks het slechte weer daar kon de school weer starten. Alleen 10 kinderen konden,
volgens de laatste berichten, de school nog niet bereiken vanwege de aanwezige
modder.
We vertellen hieronder meer.

Reis naar Madagaskar
Wij, Amy en Rien, staan in de startblokken voor onze reis naar Madagaskar. We willen
daar met het team de voortgang bespreken en de school bezoeken. We vertellen over
onze plannen.

Bestuursvergadering en Financiën
Tijdens de bestuursvergadering van 16 januari 2018 konden we ons jaarverslag
vaststellen en de verdere plannen bespreken. Ook hierover verderop meer.

Een eigen site
Onze stichting heeft een eigen website: www.stichtingfsm.nl

Veel leesplezier.
Amy en Rien de Kievit

De school is weer gestart na de kerstvakantie
De eerste dagen van januari werd Madagaskar getroffen door de tropische cycloon Ava.
Vooral het centrale deel rond de
hoofdstad Antananarivo en de oostkust
kregen het zwaar te verduren. Onze
school ligt ook vrij dicht bij de hoofdstad.
De storm veroorzaakte veel
wateroverlast. Omdat grote gebieden
onderliepen werden ruim 160.000
mensen getroffen, velen moesten
geëvacueerd worden. Er vielen 51
dodelijke slachtoffers en er zijn nog
steeds vermisten.
Doordat ook de stroom uitviel en er (dus) geen internet was, konden wij moeilijk
informatie van school krijgen. We moesten ons baseren op de algemene
nieuwsgegevens. Na ruim een week kwam uiteindelijk bericht dat ons team en de school
het nu weer goed maken, maar dat er nog wel 10 kinderen zijn die de school niet kunnen
bereiken als gevolg van de aanwezige modder.

Intussen zijn de klassen weer gestart en wordt er weer onderwijs gegeven.
Naast het onderwijs zijn de maaltijden voor de kinderen erg belangrijk. We zijn blij dat
we voor dit schooljaar weer vier maaltijden per week kunnen geven. Woensdag is een
halve schooldag.
We kregen een leuke foto waarop de kinderen op bankjes op de binnenplaats van de
school zitten. Deze foto is al van even geleden, dus van vóór de cycloon.

Reis naar Madagaskar
Maandag 5 februari 2018 hopen Amy en Rien te vertrekken naar Madagaskar voor een
reis van 3 weken. We vertrekken vanaf Brussel en maken een
tussenstop in Addis Abeba.
We vertrekken ’s avonds om 7 uur vanuit Brussel en komen de
volgende dag half 3 ’s middags (plaatselijke tijd = 2 uur eerder
dan hier) aan in de hoofdstad Antananarivo.
Mede naar aanleiding van de bespreking op de laatste
bestuursvergadering hebben wij gesprekken met Kate, met de
leerkrachten, met sociaal werkster Manana en nog enkele
anderen. We gaan ook meekijken bij het inkopen en bereiden van
de maaltijden. Op de foto Manana die eten koopt.
Twee van onze donateurs benaderden ons met de vraag of het
mogelijk was iets voor de kinderen mee te nemen. In overleg met hen hebben we
besloten om voor elk kind een kleurboek(je) en kleurpotloden mee te nemen. We denken
dat dat in de smaak gaat vallen.

Bestuursvergadering en Financiën
Tijdens de laatste bestuursvergadering (16 januari 2018) hebben we gesproken over de
te maken reis naar Madagaskar. We hebben een bespreeklijst opgesteld. Uitgangspunt
van ons gesprek is wel dat we onze grote waardering willen overbrengen voor het werk
van Kate en haar team. We zijn blij dat wij als stichting zo een steentje kunnen bijdragen
aan het ontwikkelingswerk wat daar plaatsvindt.
Vervolgens kwam jaarverslag 2017 aan de orde.
We konden met dankbaarheid vaststellen dat we van donateurs € 12.420,10 mochten
ontvangen. Hierdoor is het totale budget van de stichting verdubbeld. Voor een (groot)
deel betreft dit eenmalige bijdragen, maar we zijn ook blij met de toezeggingen die we
hebben ontvangen voor een periodieke bijdrage. Door deze bijdragen konden we
toezeggen dat we de school met 4 maaltijden per week ondersteunen. Zoals bekend zijn
de maaltijden een belangrijke kostenpost.
We hebben besloten een tweetal fondsen in te stellen. Eén fonds is om de bijdrage van
de reis- en verblijfskosten uit te financieren. Door dit fonds is het eenvoudiger een
bijdrage te storten, die fiscaal als gift wordt verwerkt en die gebruikt kan worden voor
een reis naar ons project. Wij hebben als regel dat reiskosten gedragen behoren te
worden door degenen die op reis gaan en niet ten laste mogen komen van ons project.
Een tweede fonds is ingesteld om te dienen als Noodfonds. Uit dit fonds kunnen wij hulp
verlenen als er zich een plotselinge noodsituatie voordoet of indien een eenmalige
donatie nodig is, bijvoorbeeld om iets te doen aan slechte huisvesting.
Door deze fondsen is het mogelijk zowel een goede continue ondersteuning te verlenen
voor het onderwijs en de maaltijdvoorziening, alsook om in te spelen op plotselinge
omstandigheden zoals noodhulp en reiskosten.

In 2017 hebben we in totaal € 24.920,10 ontvangen, waarvan € 2.500 bestemd was voor
het reis- en verblijfkostenfonds. We hebben in 2017 aangegeven c.q. toegezegd een
bedrag van € 20.580,51. Aan reis- en verblijfkosten waren we € 2.448,79 verschuldigd
en aan het noodfonds is € 1.744,41 toegevoegd. Per saldo resulteerde € 95,18. Dit
gevoegd bij het positieve resultaat van € 10,17 levert een stichtingsvermogen op van
€ 105,35.
Voor het totale jaarverslag verwijzen wij graag naar onze website:
http://stichtingfsm.nl/wp-content/uploads/2018/01/jaarverslag-2017-2.pdf
Als derde en laatste onderwerp kwam aan de orde de nieuwe website. Maar daarover
hieronder meer.

Een eigen site
Al enige tijd voelden wij de
noodzaak een eigen site te
hebben om zo de bekendheid van
de stichting uit te breiden. Ook
heeft een site meer
mogelijkheden om nieuws aan
onze volgers te verstrekken.
Dankzij de werkzaamheden van
Julian Rouw en Renze Boersema
hebben we nu een site. Zij
hebben gezorgd voor de basis,
het frame. En nu moeten wij voor
de inhoud zorgen. Daar zijn we
druk mee bezig.
De site is nu, zoals dat heet, “under construction”.
De vraag is dan: moet je dat al doorgeven of moet je de site eerst af maken. Maar ja,
wat is af. We hopen de site steeds te kunnen vullen met nuttige informatie.
Daarom maken we de site nu al bekend: www.stichtingfsm.nl.
En de vraag is of jullie ons willen doorgeven welke vragen, opmerkingen, aanmerkingen
en aanvullingen jullie hebben. Met die input kunnen we weer verder bouwen.
N.B. de onderstreepte woorden zijn hyperlinks. Als je daarop klikt krijg je het betreffende
artikel te zien.
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